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Angajamentul nostru comun: S" facem ceea ce 
trebuie 
Compania Smith#eld se angajeaz! s! fac! ceea ce trebuie în toate sectoarele 
sale de activitate. a$face ceea ce trebuie înseamn! s! ac%ion!m în cel mai 
bun interes al celor care au încredere în noi: clien%ii, colegii, investitorii 
no"tri "i publicul larg. Aceasta înseamn! s! nu facem niciodat! nimic de 
care s! ne #e ru"ine s! povestim familiilor noastre sau s! vedem publicat în 
ziarul local. Înseamn! s! ne comport!m cu integritate unul fa%! de cel!lalt 
"i fa%! de cei din afara companiei Smith#eld. 

Angajamentul de a$face ceea ce trebuie se aplic! #ec!ruia dintre noi, 
indiferent de postul ocupat. Ac%iunile oric!rui angajat – #e ele bune sau 
rele – se pot re&ecta asupra tuturor. Ca urmare, numim acest angajament, 
angajamentul nostru comun, deoarece suntem responsabili unul fa%! de 
cel!lalt s! facem ceea ce trebuie. Acest angajament re&ect! un devotament 
comun pentru cele mai ridicate norme etice. 

Codul de Etic! "i Conduit! în Afaceri Smith#eld reprezint! acest 
angajament. El descrie situa%iile în care am putea # nevoi%i s! facem 
ceea ce trebuie. Principiile "i exemplele incluse în Cod re&ect! legile "i 
reglement!rile aplicabile companiei noastre. Este esen%ial s! respect!m 
litera "i spiritul legii "i s! ne îndeplinim îndatoririle acordând o$aten%ie 
deosebit! practicilor etice în afaceri. 

To%i angaja%ii sunt ruga%i s! semneze o$declara%ie conform c!reia au citit 
Codul de Etic! "i Conduit! în Afaceri Smith#eld "i ve%i ac%iona în deplin! 
conformitate cu Codul. Obliga%ia noastr! de a$face ceea ce trebuie, totu"i, 
nu se încheie odat! cu citirea Codului. Trebuie s! îl aplic!m în practic!. 

Acum, mai mult ca niciodat!, oamenii ne observ! cu aten%ie ac%iunile: 
ce facem "i ce spunem. Vor s! vad! dac! ne respect!m angajamentele. 
Vrem s! #m cunoscu%i ca oameni pe care se poate conta s! fac! ceea ce 
trebuie. Dac!$ave%i întreb!ri cu privire la semni#ca%ia expresiei „a face ce 
trebuie” în orice împrejur!ri sau dac! crede%i c! unul dintre noi s-ar putea 
s! nu respecte Codul, ave%i responsabilitatea s! VORBI!I! a"a cum este 
descris mai jos. Smith#eld se angajeaz! s! creeze un mediu de lucru în care 
angaja%ii se simt bine "i sunt încuraja%i s! VORBEASC"!, s! cear! ajutor "i 
s! semnaleze probleme. 

Î:  Cred c" un coleg a#înc"lcat 
Codul $i poate chiar legea. 
Vreau s" fac ceea ce trebuie 
$i s" VORBESC!, îns" sunt 
îngrijorat(") c" a$ putea fi 
concediat(") dac" o#fac. Ce 
ar trebui s" fac?

R:  VORBI!I! Politica Smithfield 
interzice represaliile împotriva 
oric!rei persoane care "i-a 
exprimat îngrijorarea sau 
a&raportat de bun! credin#! 
un comportament gre"it.

Î:  Cum m" poate proteja 
compania împotriva 
represaliilor?

R:  Smithfield va investiga toate 
prezum#iile de represalii "i 
va lua m!suri disciplinare 
în cazul persoanelor 
implicate&— pân! la "i 
inclusiv concedierea acestora.

* Vom folosi termenul “angajat” pe parcursul acestui document pentru a!ne referi la noi to"i cei din cadrul companiei Smith#eld – 
angaja"i cu norm$ întreag$, angaja"i cu jum$tate de norm$, contractan"i, personal de conducere %i consiliul de conducere.

INTRODUCERE



Codul de etic! "i conduit! în afaceri Smith# eld  |  3

Normele de conduit" ale conducerii
Cei care particip! la conducerea companiei noastre, cei 
care sunt manageri sau care supravegheaz! al%i angaja%i 
au o$r!spundere special! de a$respecta acest Cod. 
Deseori, sunte%i primul punct de contact când un angajat 
are curajul s! semnaleze o$problem!. Este esen%ial s! # %i 
preg!tit s! asculta%i cu aten%ie "i s! r!spunde%i adecvat. 

Cei pe care îi supraveghea%i "i îi conduce%i v! observ! 
conduita. Exemplul dumneavoastr! în calitate de 
conduc!tor etic va contribui mai mult la consolidarea 
culturii noastre de etic! "i conformitate decât orice 
altceva putem face noi. De asemenea, sunte%i r!spunz!tor 
pentru monitorizarea atent! a$respect!rii acestui Cod de 
c!tre cei pe care îi supraveghea%i "i pentru a$v! asigura 
c! ter%ii cu care interac%ioneaz! angaja%ii no"tri cunosc "i 
respect! politicile "i procedurile noastre.

VORBI!I!
VORBI!I! este termenul pe care îl folosim pentru 
a$descrie dreptul "i responsabilitatea # ec!rui angajat 
de a$informa conducerea despre orice comportament 
care nu satisface normele subliniate în acest Cod sau de 
a$pune întreb!ri cu privire la aceste norme. 

Prima etap! în adresarea întreb!rilor sau raportarea 
majorit!%ii problemelor este aceea de a$vorbi cu "eful 
dumneavoastr! sau cu directorul de resurse umane local. 
Dac! nu primi%i un r!spuns satisf!c!tor sau dac! v! 
jena%i s! semnala%i o$problem! în acest mod, trebuie s! 
proceda%i în modul urm!tor:

1. Vorbi%i cu un membru al Serviciului Juridic 
Smith# eld sau una dintre celelalte resurse de 
conformitate amintite în acest Cod.

2. Telefona%i la Linia Verde de etic! Smith# eld 
RO, 0-800-800-053; SUA, 1-877-237-5270. 
Apelurile la linia verde sunt con# den%iale "i pot #  
f!cute chiar anonim, de"i cu cât oferi%i mai multe 
informa%ii telefonistei care v! r!spunde la apel, cu 
atât mai bine ne putem ocupa de probleme. Toate 
înc!lc!rile acestui Cod raportate "i primite prin 
linia verde sunt investigate. 

Orice raportare pe care o$face%i cu privire la o$înc!lcare 
suspectat! este con# den%ial!, iar Smith# eld nu va tolera 
represaliile împotriva oric!rei persoane care ridic! 
o$problem!, face o$raportare de bun! credin%! a$unui 
comportament gre"it sau ofer! informa%ii în cadrul 
unei$investiga%ii.

Face#i ceea 
ce trebuie
Dac! observa%i un lucru care crede%i c! este 
incorect sau imoral, ave%i datoria s! VORBI!I! 
Astfel, pute%i oferi informa%ii necesare pentru 
a$remedia o$situa%ie care ar putea #  d!un!toare. 
Dac! nu sunte%i sigur dac! trebuie s! VORBI!I! 
cu privire la o$situa%ie, pune%i-v! urm!toarele 
întreb!ri:

1. Ac%iunea este conform! cu Codul de Etic! "i 
Conduit! în Afaceri Smith# eld?

2. Ac%iunea este legal!?
3. M-ar deranja dac! ac%iunea ar #  f!cut! 

public!?
4. Mi-ar pl!cea s! mi se întâmple mie a"a ceva??
5. Ac%iunea ar #  considerat! în mod pozitiv 

de c!tre familia mea, colegii "i ac%ionarii 
Smith# eld?

Dac! r!spunsul la oricare dintre aceste întreb!ri 
este “nu,” trebuie s! VORBI!I! "i s! cere%i ajutor! 
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Calitatea produselor
Clien%ii "i consumatorii no"tri – inclusiv propriile noastre familii – conteaz! 
pe noi pentru livrarea unor alimente s!n!toase, hr!nitoare "i etichetate 
corect. Unit!%ile "i produsele Smith# eld sunt supuse legilor "i reglement!rilor 
administrate de Ministerul Agriculturii al SUA "i de alte agen%ii similare din 
alte %!ri cu privire la siguran%a, calitatea "i etichetarea alimentelor. Asigur!m 
instruire angaja%ilor în func%ie de amplasarea acestora "i de responsabilit!%ile 
privind aceste cerin%e "i procesele pe care le-am implementat pentru 
a$asigura satisfacerea lor. Este esen%ial s! abord!m aceast! instruire cu 
seriozitate "i s! aplic!m aceste procese cu con"tiinciozitate. 

Nou! tuturor ne revine responsabilitatea pentru siguran%a "i calitatea 
alimentelor. Dac! "ti%i c! exist! probleme legate de siguran%a alimentelor 
sau înc!lc!ri ale proceselor noastre legate de siguran%!, calitate sau 
etichetare, VORBI!I! Informa%i-l imediat pe "eful dvs. sau folosi%i oricare 
din celelalte metode ca s! VORBI!I! descrise în acest Cod.

Practici comerciale oneste
Smith# eld se angajeaz! deplin la încheierea de tranzac%ii oneste "i corecte 
cu to%i clien%ii no"tri. Nu ne vom implica în publicitate sau practici de 
marketing în"el!toare. Publicitatea "i materialele de marketing se vor 
conforma legilor aplicabile. A# rma%iile pe care le facem cu privire la 
produsele noastre "i la cele ale concuren%ilor trebuie s! se bazeze pe fapte 
solide "i documentate. Publicitatea fals! sau în"el!toare ne poate crea 
probleme legale "i de afaceri serioase. Nu uita%i c! ne angaj!m s! concur!m 
cinstit pe baza calit!%ii "i pre%ului. Dac! ave%i întreb!ri sau preocup!ri 
cu privire la orice practic! comercial! sau de marketing a$Companiei 
Smith# eld, oricare dintre partenerii no"tri de afaceri sau concuren%ii no"tri, 
contacta%i un membru al Serviciului Juridic Smith# eld sau VORBI!I! 
folosind resursele indicate în acest Cod.

Î: Ma$ina de g"tit de pe linia 
mea de procesare ar trebui s" 
înc"lzeasc" produsul pân" la 
145˚. Tocmai am observat c" 
termostatul indic" numai 120˚. 
S-ar putea ca termostatul s" fie 
defect. Ce ar trebui s" fac?

R:  Alerta#i-l pe "eful dvs. "i urma#i 
procedurile de depanare 
a&defec#iunii. Dac! nu pute#i 
solu#iona problema astfel, 
VORBI!I! folosind resursele din 
acest Cod.

Î:  Lucrez în domeniul vânz"rilor. 
Managerul meu dore$te s" 
le spunem clien%ilor c" unul 
dintre concuren%ii no$tri 
s-ar putea s" dea faliment în 
curând. Din câte $tiu eu, nu 
are nicio baz" pentru aceast" 
afirma%ie. Este doar un zvon pe 
care l-am r"spândi noi. Ce ar 
trebui s" fac?

R:  VORBI!I! Nu este corect s! se 
r!spândeasc! informa#ii false 
cu privire la un concurent. Dac! 
aceste informa#ii nu au o&baz! 
solid!, nu trebuie s! le repet!m. 

ANGAJAMENTUL NOSTRU FA#$ DE CLIEN#I

Face#i ceea 
ce trebuie
Siguran%a, calitatea "i etichetarea corect! a$alimentelor 
sunt obliga%iile noastre cele mai importante. Acestea 
fac parte din pactul de încredere de baz! pe care l-am 
încheiat cu # ecare consumator. Dac! nu împ!rt!"i%i 
angajamentul nostru deplin fa%! de aceste obliga%ii, 
Compania Smith# eld nu este potrivit! pentru dvs.. 
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Angajamentul nostru comun include s! ne protej!m între noi. Ne protej!m 
între noi de v!t!mare # zic! asigurându-ne c! sunt respectate normele 
noastre de s!n!tate "i securitate a$muncii. De asemenea, ne protej!m între 
noi prevenind discriminarea "i h!r%uirea la locul de munc!. Nu toler!m 
nici un comportament care încalc! acest angajament. 

S"n"tate %i siguran!"
Angajamentul nostru include asigurarea s!n!t!%ii 
"i bun!st!rii tuturor 
angaja%ilor no"tri. 
Inten%ion!m s! # m 
un model în sectorul 
nostru de activitate 
pentru s!n!tate "i 
securitatea muncii. 
Opera%iunile noastre 
sunt supuse legilor "i 
reglement!rilor privind 
s!n!tatea "i securitatea 
muncii "i propriilor 
noastre reglement!ri. 
Asigur!m instruirea 
angaja%ilor cu privire la aceste cerin%e în func%ie de posturile ocupate de ace"tia 
"i de locul unde lucreaz!. Este esen%ial s! trat!m aceast! instruire cu seriozitate 
"i s! ader!m la normele noastre de s!n!tate "i securitate a$muncii. Normele 
noastre se aplic! tuturor angaja%ilor "i altor persoane din unit!%ile noastre. 

Angaja%ii pot adresa probleme legate de s!n!tatea "i securitatea muncii 
responsabilului cu securitatea muncii de la unitatea lor sau personalului de 
securitate a$muncii al companiei. Dac! observa%i o$conduit! care încalc! 
normele de protec%ia muncii sau care poate, în alt fel, crea un pericol, este 
esen%ial s! VORBI!I! imediat cu una dintre aceste resurse sau s! folosi%i 
procedurile descrise în capitolul VORBI!I! al acestui Cod, inclusiv Linia 
Verde de Etic! Smith# eld.

Consumul de droguri 
Ne angaj!m s! asigur!m un mediu de lucru lipsit de droguri "i alcool. 
Angaja%ii care vin la lucru sub in& uen%a alcoolului sau a$drogurilor pot 
reprezenta un pericol pentru ei în"i"i "i pentru al%i angaja%i. Aceast! norm! 
se aplic! tuturor angaja%ilor atâta timp cât se a& ! pe proprietatea Smith# eld 
"i oriunde s-ar a& a în timpul lucrului. Desigur c! nu vom tolera de%inerea, 
distribu%ia, vânzarea sau producerea de droguri ilegale în timpul lucrului 
sau pe proprietatea companiei. 

Î: Un contractant lucreaz" pe 
o#schel" înalt" la unitatea 
noastr" f"r" casc" de protec%ie 
sau ham de siguran%". Ce ar 
trebui s" fac? 

R: Toate persoanele din unit!#ile 
noastre, inclusiv contractan#ii 
"i vizitatorii, trebuie s! respecte 
procedurile noastre de 
protec#ia muncii. VORBI!I! "i 
informa#i-l pe "eful dvs. sau 
folosi#i resursele descrise în 
acest Cod.

Î: Doctorul meu mi-a sugerat 
s" iau un medicament f"r" 
re%et" pentru a-mi ameliora 
sinuzita. Eticheta include un 
avertisment conform c"ruia 
nu trebuie s" manipulez 
ma$ini în timp ce iau 
medicamentul. Conduc un 
autoînc"rc"tor cu furc" la 
serviciu. Ce ar trebui s" fac?

R: Trebuie s!-l informa#i pe "eful 
dvs. "i pe managerul de resurse 
umane local pentru a&vi se 
atribui alte sarcini pe perioada 
în care lua#i medicamentul 
care v-ar putea afecta 
siguran#a în timp ce manipula#i 
autoînc!rc!torul cu furc!

Face#i ceea 
ce trebuie
Hai s! ne aducem contribu%ia pentru a$ne 
asigura c! noi to%i putem merge acas! la 
familiile noastre "i prietenii no"tri la sfâr"itul 
# ec!rei zile lucr!toare la fel de s!n!to"i cum 
am sosit.

ANGAJAMENTUL NOSTRU UNUL FA#$ DE CEL$LALT
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Dac! v! confrunta%i cu o$problem! legat! de alcool sau 
droguri, v! putem ajuta; v! rug!m s! consulta%i pachetul 
dvs. de bene#cii sau s!-l contacta%i pe managerul dvs. 
de resurse umane local pentru a$ob%ine asisten%! "i 
o$recomandare con#den%ial!. Dac! ave%i întreb!ri cu 
privire la aceast! politic! sau dac! crede%i c! alt angajat 
ar putea înc!lca normele descrise mai sus, VORBI!I! 

Diversitate %i angajare 
nediscriminatorie 
Smith#eld se angajeaz! s! atrag!, s! instruiasc! "i 
s! p!streze o$for%! de munc! divers! care re&ect! 
comunit!%ile noastre. Ne str!duim s! implement!m 
o$cultur! a$companiei cuprinz!toare, pozitiv! "i orientat! 
pe performan%!. Având o$for%! de munc! diversa, am 
bene#ciat de o$diversitate de perspective "i ne-am 
consolidat concuren%a pe plan global. 

Smith#eld este un angajator nediscriminatoriu. Nu 
discrimin!m niciun angajat actual sau poten%ial datorit! 
rasei, culorii pielii, religiei, etnicit!%ii sau na%ionalit!%ii, 
sexului, orient!rii sexuale, vârstei, invalidit!%ii, statutului de 
veteran sau oric!rui alt statut protejat de legisla%ia federal!. 
În plus, respectarea legisla%iei aplicabile din domeniul for%ei 
de munc!, cum ar # legisla%ia de autorizare a$muncii, este 
important! în vederea men%inerii stabilit!%ii "i integrit!%ii 
for%ei noastre de munc!.

Dac! crede%i c! a%i fost discriminat, dac! crede%i c! 
altcineva a$fost victim! a$discrimin!rii sau dac! ave%i 
întreb!ri cu privire la politica antidiscriminatorie 
a$Companiei Smith#eld, VORBI!I! Informa%i-l pe "eful 
dvs. direct, managerul de resurse umane local sau alte 
persoane din conducere. Dac! v! sim%i%i stingherit s! 
vorbi%i cu un "ef sau manager, folosi%i resursele descrise 
în capitolul VORBI!I! al acestui Cod, inclusiv Linia 
Verde de Etic! Smith#eld.

H"r!uirea 
Angaja%ii no"tri au dreptul s! lucreze f!r! a$# h!r%ui%i. 
Smith#eld consider! h!r%uirea un comportament care 
umile"te, intimideaz! sau jigne"te o$persoan!. Pentru 
a$men%ine un loc de munc! lipsit de h!r%uire, trebuie s! 
evit!m urm!toarele:

• Conduita inadecvat! – #e verbal!, #zic! sau vizual!, 
"i #e comis! de persoana îns!"i sau prin alte 
mijloace (de ex. e-mail) cu privire la rasa, culoarea 
pielii, sexul, preferin%a sexual!, na%ionalitatea, 
religia, vârsta, invaliditatea #zic! sau mental!, 
informa%iile genetice, statutul de veteran sau alt! 
caracteristic! protejat! legal a$unui angajat 

• Insulte sau glume rasiale, etnice, religioase sau 
sexuale

• A#"area unor postere, c!r%i po"tale, calendare, 
caricaturi, gra'ti sau desene derogatorii sau 
jignitoare 

• Intimidarea, limbajul insult!tor, agresiunea #zic!, 
sau comportamentul violent sau comentariile 
denigratoare

• Atingerea inutil! sau jignitoare sau blocarea 
inten%ionat! a$mi"c!rii unei persoane

• Avansuri sexuale sau solicitarea de favoruri sexuale
• Orice alte ac%iuni care întrerup f!r! justi#care sau 

contravin cu performan%a în munc! a$unui angajat

Dac! sunte%i h!r%uit sau dac! observa%i c! alt angajat (sau oricine altcineva din 
unit!%ile noastre) este h!r%uit, VORBI!I! Informa%i un "ef, managerul dvs. de 
resurse umane local sau lua%i alte m!suri descrise în capitolul VORBI!I! al 
acestui Cod, inclusiv telefona%i la Linia Verde de Etic! Smith#eld.
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Aceste reglement!ri se aplic! tuturor 
angaja%ilor de la Smith# eld "i oric!rei 
persoane care face afaceri cu Compania 
Smith# eld. Se aplic! atât la locul de munc!, 
cât "i în situa%iile de lucru "i în activit!%ile 
din afara locului de munc!.

Dac! sunte%i h!r%uit sau dac! observa%i 
c! alt angajat (sau orice persoan! din 
unit!%ile noastre) este h!r%uit!, VORBI!I! Informa%i un "ef, managerul 
dvs. local de resurse umane sau lua%i m!surile descrise în capitolul 
VORBI!I! al acestui Cod, inclusiv telefona%i la Linia Verde de 
Etic!$Smith# eld.

Drepturile omului
Nu vom tolera abuzurile drepturilor omului, inclusiv folosirea muncii 
copiilor, munca for%at! sau obligatorie în opera%iunile noastre sau 
în cele ale contractan%ilor no"tri. Dac! cunoa"te%i astfel de abuzuri, 
VORBI!I!

Î: &eful meu zbiar" la noi încontinuu 
$i ast"zi chiar a#amenin%at pe 
cineva din echipa noastr". Cred 
c" niciunul dintre noi nu crede c" 
$eful nostru ar pune în practic" 
amenin%area, dar m" deranjeaz". 
Ce ar trebui s" fac? 

R:  Mediul de lucru la Smithfield 
trebuie nu trebuie s! permit! 
h!r#uirea, inclusiv limbajul 
intimidant. Dac! se folosesc 
amenin#!ri la locul dvs. de munc!, 
VORBI!I! folosind una dintre 
resursele descrise în acest Cod.

Î:  Un coleg mi-a propus de mai multe 
ori o#întâlnire. M" deranjeaz" 
acest lucru. Ce ar trebui s" fac?

R:  Vorbi#i cu managerul dvs. local de 
resurse umane sau folosi#i celelalte 
resurse descrise în acest Cod. 

Face#i ceea 
ce trebuie
• Accepta%i "i respecta%i diferen%ele de ras!, sex, religie, 

antecedente personale, etc.
• Respecta%i al%i angaja%i în ac%iunile pe care le întreprinde%i.
• Contribui%i la înl!turarea consumului de droguri din 

unit!%ile noastre.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU ADMINISTRARE RESPONSABIL$

Smith# eld se angajeaz! s! administreze responsabil 
resursele care sunt afectate de opera%iunile noastre. 
Viziunea noastr! este îmbun!t!%irea continu! 
a$reducerii impactului asupra mediului. Vom aloca 
resursele necesare pentru a$proteja mediul "i vom 
asigura îngrijirea adecvat! animalelor folosite în 
opera%iunile noastre.

Mediul înconjur"tor
Suntem supu"i legisla%iei mediului din %!rile "i 
localit!%ile în care ne desf!"ur!m activitatea. 
Acele legi stabilesc cerin%ele cu privire la apa 
curat!, aerul curat, eliminarea de"eurilor nocive 
"i ne-nocive, transportul materialelor periculoase, 
managementul substan%elor chimice "i plani# carea 
de urgen%!. Obiectivul nostru este acela de a$ne 
conforma 100% cu aceste cerin%e 100% din timp. 

Face#i ceea 
ce trebuie
Trebuie s! ne str!duim cu to%ii s! încorpor!m 
principiile unei administr!ri solide a$mediului în 
activit!%ile noastre zilnice de lucru. Managerii trebuie s! 
solicite comentarii din partea echipelor lor cu privire la 
modalit!%i suplimentare de:
• Reducerea consumului de ap!/apei reziduale,
• Minimalizarea de"eurilor,
• Reciclarea de"eurilor,
• Îmbun!t!%irea manipul!rii "i elimin!rii de"eurilor,
• Folosirea mai e# cient! a$energiei, "i
• Minimalizarea ambalajului.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU ADMINISTRARE RESPONSABIL$

Î:  La lucru, am observat un fel de lichid uleios 
care curge dintr-o %eav" spart" aflat" pe 
proprietatea companiei $i într-un $an%. Ce ar 
trebui s" fac? 

R:  A#i putea fi singura persoan! care a&observat 
acest lucru. Trebuie s! VORBI!I! "i s! 
informa#i managerii "i coordonatori de mediu 
corespunz!tori despre problem!. Dac! 
ace"tia nu fac investiga#ii imediat, trebuie s! 
telefona#i la Linia Verde de Etic! Smithfield sau 
s! atrage#i aten#ia unui membru al Serviciului 
Juridic Smithfield.

 Î:  &eful meu m-a rugat s" arunc un teanc 
de documente noi la gunoi. Am observat 
c" unele dintre acestea p"reau permise $i 
eviden%e vechi referitoare la mediu. Ce ar 
trebui s" fac?

R: Politica de p!strare a&eviden#elor companiei 
prevede ca multe tipuri de documente 
referitoare la mediu s! fie p!strate pe o&durat! 
nedeterminat!. VORBI!I! "i comunica#i cu 
coordonatorul de mediu pentru a&v! asigura 
c! este legal s! arunca#i aceste documente.

Smith#eld asigur! instruirea angaja%ilor cu privire la 
conformitatea de mediu adecvat! sarcinilor lor de lucru 
"i locului în care lucreaz!. Este esen%ial ca angaja%ii s! 
participe cu adev!rat la aceast! instruire "i s! aplice 
ceea ce înva%!. Iat! câteva puncte cheie discutate în 
cadrul acestei instruiri:

• Angaja%ii trebuie s! raporteze imediat toate 
devers!rile "i emisiile dup! cum prev!d 
reglement!rile aplicabile "i regulamentele unit!%ii. 

• Trebuie realizat! remedierea adecvat! 
pentru a$minimaliza orice impacte adverse 
asupra$mediului. 

• Permise "i aprob!ri din partea agen%iilor trebuie 
ob%inute înainte de construirea unit!%ii "i acestea 
trebuie respectate în timpul produc%iei, instal!rii, 
punerii în func%iune "i func%ion!rii.

• Cerin%ele de mediu trebuie luate, de asemenea, 
în considerare în cazul oric!ror modi#c!ri ale 
func%ion!rii unei unit!%i.

• Trebuie s! #e efectuat! o$monitorizare, 
veri#care$"i$testare adecvat! "i trebuie p!strat! 
o$eviden%! exact!.

Dac! ave%i întreb!ri cu privire la cerin%ele de mediu sau dac! dori%i 
s! semnala%i o$problem!, trebuie s!-l consulta%i pe "eful dvs. imediat, 
coordonatorul de mediu pentru compania dvs., un membru al Serviciului 
Juridic Smith#eld sau s! contacta%i Linia Verde de Etic! Smith#eld. (i, #re"te, 
trebuie s! VORBI!I! imediat dac! a&a%i de orice situa%ii care ar putea # 
periculoase sau de orice nerespectare a$cerin%elor de mediu aplicabile.
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Îngrijirea animalelor
Smith# eld se angajeaz! s! # e un model pentru 
cre"terea, îngrijirea "i t!ierea uman! adecvat! 
a$tuturor animalelor crescute pentru uz alimentar. 
Managementul animalelor practicat de noi 
trebuie s! respecte diverse legi "i reglement!ri 
precum "i politica Smith# eld, inclusiv Politicile 
noastre cuprinz!toare de bun!stare a$animalelor 
"i utilizare a$antibioticelor cât "i sistemul nostru 
de management. Smith# eld asigur! angaja%ilor 
cursuri de instruire cu privire la aceste cerin%e, 
în$func%ie de sarcinile lor de lucru "i de locul 
unde$lucreaz!. 

Angaja%ii trebuie s! VORBEASC"! imediat cu 
"e# i lor direc%i sau cu un membru al Serviciului 
Juridic Smith# eld sau s! contacteze Linia Verde 
de Etic! Smith# eld dac! a& ! de înc!lc!ri ale 
acestor cerin%e, inclusiv orice tratament inadecvat 
al animalelor real sau suspectat, întâmpl!tor 
sau$inten%ionat.

Î: Am observat c" unele animale de la unit"%ile 
noastre aveau t"ieturi $i vân"t"i dup" ce fuseser" 
mutate în boxe. Cred c" s-ar putea s" fi fost r"nite 
de echipament stricat în boxa lor. Ce ar trebui 
s"#fac?

R:  S-ar putea s! fi#i prima persoan! care a&observat 
aceast! problem!. Trebuie s! VORBI!I! "i s!-l 
informa#i pe "eful dvs. Dac! acesta nu ia nicio 
m!sur!, trebuie s! telefona#i la Linia Verde de Etic! 
sau s! atrage#i aten#ia unui membru al Serviciului 
Juridic Smithfield.

 Î: Lucrez la o#ferm" de scroafe $i am observat c" alt 
angajat avea probleme cu mutarea unei scroafe 
din boxa de porci în alt ad"post. Aceast" persoan" 
o#tot împingea cu o#pr"jin" ca s-o fac" s" se mi$te. 

R:  Sistemele noastre de management specific! tipul 
de echipament care poate fi folosit pentru a&încuraja 
animalele s! se deplaseze dintr-o zon! în alta "i 
îmboldirea sau lovirea unui animal este în direct! 
contradic#ie cu aceste reguli. Trebuie s! VORBI!I! "i 
s! informa#i managerul fermei "i doctorul veterinar 
despre ce a#i observat. Dac! ace"tia nu iau nicio 
m!sur!, trebuie s! telefona#i la Linia Verde de Etic! 
Smithfield sau s! atrage#i aten#ia unui membru al 
Serviciului Juridic Smithfield. 

Face#i ceea 
ce trebuie
Tratamentul adecvat al animalelor este nu 
numai ceea ce trebuie f!cut; ci "i o$obliga%ie 
moral! "i etic! important! pe care 
o$dator!m furnizorilor, clien%ilor, colegilor 
no"tri "i, mai întâi de toate, animalelor care 
ne-au fost încredin%ate "i care reprezint! 
unul dintre mijloacele noastre de existen%!. 
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ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU CORECTITUDINE ÎN AFACERI

Angajamentul nostru comun include promisiunea de a$face afaceri cu 
integritate. Aceasta înseamn! luarea unor decizii de afaceri astfel încât s! 
aduc! bene# cii companiei în ansamblu. De asemenea, înseamn! respectarea 
legii în toate rela%iile noastre de afaceri. 

Con& icte de interese
Este important ca # ecare decizie de afaceri pe care o$lu!m în calitate de 
angaja%i ai Companiei Smith# eld s! se bazeze pe necesit!%ile Companiei 
Smith# eld, nu pe interese sau rela%ii personale. Un con& ict de interese 
exist! atunci când interesele personale ale angajatului d!uneaz! intereselor 
Companiei Smith# eld. Este important s! evit!m chiar "i aparen%a unui 
con& ict de interese. 

Aproape toate con& ictele de interese pot #  evitate sau solu%ionate dac! sunt 
dezv!luite în mod adecvat. Dac! observa%i c! interesele dvs. personale ar 
putea intra în con& ict cu rolul dvs. în companie sau dac! crede%i c! un alt 
angajat poate avea un con& ict de interese, spune%i-i "efului dvs. sau cere%i 
sfatul uneia dintre celelalte resurse VORBI!I! indicate în acest Cod. 

Con& ictele de interese se pot baza pe un interes # nanciar personal sau 
pe o$rela%ie familial! sau personal!. Unele con& icte sunt evidente, altele 
pot #  greu de descoperit. Iat! câteva domenii în care pot ap!rea con& icte 
de$interese:

• Interese $ nanciare. Dac! dvs. sau un membru apropiat al familiei are 
un interes # nanciar în orice ter% care poate #  in& uen%at de ac%iunile dvs. 
ca angajat al Companiei Smith# eld, trebuie s! VORBI!I! "i s! dezv!lui%i 
acel interes. 

Î:  Sunt manager de logistic" 
al unit"%ii noastre. &tiu c" 
firma de transport a#fratelui 
meu ne-ar putea asigura 
servicii mai bune decât 
cele care ne sunt oferite în 
prezent. Atât Smithfield, cât 
$i fratele meu ar beneficia de 
pe urma acestor servicii. Este 
considerat acesta un conflict?

R:  Da. Cel pu#in pare un conflict 
"i s-ar putea, de asemenea, 
s! reprezinte un conflict 
real. Dac! firma fratelui dvs. 
ne poate oferi servicii mai 
bune, s-ar putea s! facem 
afaceri cu el. Dar oricine va 
lua în considerare aceast! 
situa#ie probabil c! va ajunge 
la concluzia c! acorda#i 
contractul datorit! rela#iilor de 
rudenie. Singura modalitate 
de a&rezolva aceast! problem! 
este s! discuta#i despre aceste 
împrejur!ri cu func#ionarul 
de conformitate local sau 
Serviciul Juridic Smithfield "i 
s! permite#i unei persoane 
care nu are interese familiale 
s! ia decizia final!.

Î: Un coleg din biroul meu 
pleac" mai devreme în 
fiecare vineri dup"-amiaz" 
ca s" poat" ajunge la timp la 
a#doua slujb". Nu mi se pare 
corect fa%" de noi ceilal%i care 
primim acela$i salariu pentru 
o#s"pt"mân" întreag" de 
lucru. Ce ar trebui s" fac?

R:  Angajarea la o&alt! companie 
care d!uneaz! sarcinilor de 
lucru la Compania Smithfield 
reprezint! un conflict de 
interese. Trebuie s! VORBI!I!

Face#i ceea 
ce trebuie
Vrem s! # m cunoscu%i drept compania care face ceea ce 
trebuie pentru c! a"a trebuie s! fac!. Con& ictele de interese 
pot d!una integrit!%ii companiei noastre. Chiar aparen%a 
unui con& ict poate crea suspiciuni inutile asupra Companiei 
Smith# eld "i angaja%ilor no"tri. Dezv!lui%i imediat orice 
împrejurare care crede%i c! ar putea #  considerat! un con& ict 
de interese.



12  |  Codul de etic! "i conduit! în afaceri Smith# eld  

• Rela#ii de familie. Dac! supraveghea%i un membru 
al familiei sau dac! interac%iona%i cu un membru 
al familiei care este furnizor sau client, exist! cel 
pu%in aparen%a unui con& ict de interese. Trebuie s! 
VORBI!I! "i s! dezv!lui%i con& ictul poten%ial. 

• Angajare în afara companiei. În anumite 
împrejur!ri, s-ar putea s! trebuiasc! s! v! angaja%i 
la o$alt! companie pe lâng! munca desf!"urat! 
la Smith# eld atâta timp cât angajarea din afara 
companiei noastre nu v! afecteaz! munca 
desf!"urat! la Smith# eld. Cu toate acestea, trebuie 
s! "ti%i c!, dac! lucra%i pentru un concurent, 
furnizor sau chiar client al Companiei Smith# eld, 
pute%i provoca con& icte de interese. VORBI!I! "i 
dezv!lui%i munca desf!"urat! în afara companiei 
astfel încât orice posibile con& icte s! poat! #  evitate.

Cadouri %i activit"!i de protocol
Cadouri "i activit!%i de protocol modeste ocazionale pot 
crea bun!voin%! "i pot consolida încrederea în rela%ii de 
afaceri. Cadouri exagerate "i costisitoare sau activit!%i 
de protocol exuberante creeaz! impresia c! deciziile de 
afaceri nu sunt luate în mod corect. Persoanele ale c!ror 
posturi pot include oferirea sau primirea de cadouri de 
afaceri sau activit!%i de protocol au responsabilitatea de 
a$se asigura c! toate cadourile "i activit!%ile de protocol 
sunt rezonabile "i în conformitate cu politicile Smith# eld 
"i cu legea.

Oferirea !i acceptarea de cadouri
Fie c! sunte%i furnizor sau bene# ciar, cadourile "i 
activit!%ile de protocol trebuie s! # e:
• rare "i de valoare neînsemnat!,
• legate direct de consolidarea unei rela%ii cu clientul 

sau furnizorul,
• niciodat! în numerar sau articole care pot #  

transformate rapid în numerar,
• niciodat! legate de un posibil contract sau ofert! de 

afaceri, "i
• raportate în conformitate cu oricare din politicile 

aplicabile.

Mai mult, când angaja%ii Smith# eld ofer! cadouri 
partenerilor de afaceri, acestea trebuie, în mod obi"nuit, 
s! # e articole aprobate care poart! sigla unit!%ii operative 
speci# ce a$Companiei Smith# eld "i trebuie s! # e 
furnizate de Serviciul comercial/marketing al companiei. 

Activit"#i de protocol
Mese "i divertisment modest "i adecvat pot #  acceptate 
sau oferite de angaja%ii de la Smith# eld în cazul în care 
scopul principal al mesei sau divertismentului este 
legat de afaceri. Angajatul, ca "i clientul, furnizorul, 
contractantul sau partenerul trebuie s! # e prezen%i; 
în$caz contrar, masa sau divertismentul trebuie tratat 
drept cadou.

Dac! oferi%i cadouri, mese sau divertisment, trebuie 
s! v! asigura%i c! rapoartele "i registrele de cheltuieli 
re& ect!$corect$costurile.

Face#i ceea 
ce trebuie
În calitate de furnizor sau bene# ciar, trebuie 
s! evit!m chiar "i aparen%a incorectitudinii 
prin respectarea strict! a$politicilor 
aplicabile, inclusiv cele pentru raportarea 
cadourilor "i activit!%ilor de$protocol.
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Oferirea de cadouri %i activit"!i de protocol 
func!ionarilor o'ciali guvernamentali
Rela%iile noastre cu func%ionarii o#ciali guvernamentali 
necesit! o$aten%ie special!. În nici un caz un angajat de la 
Smith#eld nu poate oferi cadouri, mese sau activit!%i de 
protocol unui func%ionar o#cial guvernamental f!r! autoriza%ia 
corespunz!toare din partea Serviciului nostru de Rela%ii 
Guvernamentale sau a"a cum este descris în capitolele de mai 
jos intitulate “Anti-mituire” "i “Contribu%ii "i activit!%i politice” 
"i în Politica "i directivele noastre anticorup%ie. Mai mult, a"a 
cum este descris mai jos în capitolul numit “Personalul USDA 
(Ministerul Agriculturii SUA) "i alt personal de reglementare”, 
nu se pot oferi cadouri, mese sau activit!%i de protocol 
func%ionarilor o#ciali de reglementare sau inspectorilor federali, 
de stat sau locali din S.U.A. 

Anti-mituire
În calitate de companie multina%ional!, Smith#eld trebuie s! 
respecte diverse legi care interzic plata de mit! func%ionarilor 
o#ciali guvernamentali sau altora, în scopul ob%inerii sau 
p!str!rii unor afaceri. Aceste legi includ Legea S.U.A. privind 
practicile corupte str!ine "i alte legi "i reglement!ri anti-
corup%ie similare cum ar # Legea Marii Britanii privind 
mituirea. Pe scurt, aceste legi interzic plata, solicitarea, 
oferirea sau primirea de mit! în scopul consolid!rii intereselor 
companiei noastre. Aceste legi se pot aplica indiferent 
dac! mita respectiv! a$fost oferit! sau pl!tit! direct de un 
angajat de la Smith#eld sau de agen%i, parteneri în societ!%i 
mixte, brokeri sau consultan%i care ac%ioneaz! în numele 
Companiei$Smith#eld. 

Mita poate lua mai multe forme:
• Bani sau articole care se pot transforma u"or în numerar 

cum ar # ac%iunile "i obliga%iile
• Cadouri sau bac"i"uri
• Comisioane ilegale
• Reduceri nerezonabile sau comisioane exagerate
• Indemniza%ii, cheltuieli neobi"nuite, exagerate sau ascunse 

sau contribu%ii politice sau de caritate
• Oferirea oric!rui articol de valoare clien%ilor, membrilor 

familiei sau prietenilor lor, inclusiv locuri de munc! "i 
plata cheltuielilor pentru educa%ie

Î:  Directorul de aprovizionare al unuia 
dintre cei mai recen%i clien%i ai no$tri 
mi-a men%ionat faptul c" concurentul 
nostru l-a invitat împreun" cu familia 
s" petreac" un weekend de golf într-o 
sta%iune local". Nu sunt sigur, dar cred 
c" îmi sugereaz" c" ar trebui s" fac ceva 
similar dac" vreau s"-mi consolidez 
rela%iile de afaceri cu acel client. Încerc"m 
s" ob%inem acest cont de mult" vreme. Ce 
ar trebui s" fac?

R: În cadrul Companiei Smithfield, concur!m 
numai pe baza calit!#ii, pre#ului "i 
a&reputa#iei. Niciodat! nu vom “cump!ra 
afaceri” cu cadouri sau activit!#i de 
protocol. Vorbi#i cu "eful dvs. "i stabili#i 
o&strategie pentru a&ob#ine o&mai mare 
parte din aceast! afacere în mod onest. 
Nu uita#i c! dac! nu putem câ"tiga 
afacerea prin concuren#! loial!, nu vrem 
acea afacere. De asemenea, nu uita#i c! 
directorul de aprovizionare s-ar putea s! ne 
testeze în calitate de furnizor nou pentru 
a&vedea dac! suntem o&companie etic!. 
Dac! ave#i întreb!ri cu privire la modul 
de abordare a&acestei situa#ii, pute#i folosi 
oricare dintre resursele VORBI!I! descrise 
în acest Cod. 
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Smith# eld asigur! instruire angaja%ilor ale c!ror posturi i-ar putea 
pune în situa%ii unde pot interveni aceste probleme. Trebuie s! aplica%i 
cu con"tiinciozitate în practic! acea instruire. Dac! suspecta%i c! 
s-ar #  putut oferi sau pl!ti o$mit! de c!tre sau unui alt angajat sau 
de c!tre un contractor sau agent care lucreaz! pentru Smith# eld 
sau dac! ave%i întreb!ri cu privire la aplicarea acestor legi, trebuie 
s! VORBI!I! prompt folosind resursele descrise în acest Cod. 
Informa%ii$suplimentare privind aceast! tem! important! sunt incluse 
în Politica "i Directivele anti-corup%ie Smith# eld emise de Serviciul 
Juridic Smith# eld.

Personalul USDA (Ministerul Agriculturii SUA) !i alt 
personal de reglementare 
Reguli speciale se aplic! rela%iilor noastre cu agen%iile guvernamentale 
care reglementeaz! opera%iile Companiei Smith# eld, inclusiv 
Ministerul Agriculturii S.U.A. (USDA), Administra%ia pentru Alimente 
"i Medicamente (FDA), Agen%ia de Protec%ie a$Mediului S.U.A., 
Administra%ia pentru S!n!tate "i Protec%ia Muncii S.U.A. "i agen%ii 
guvernamentale de stat "i locale.

Niciunui angajat, agent, consultant, reprezentant al unui grup de 
interes sau alt reprezentant nu îi este permis s! ofere un lucru de 
valoare unui inspector sau altui func%ionar o# cial al oric!rei agen%ii 
federale, de stat sau locale din S.U.A. Fire"te c! acest lucru se aplic! 
cadourilor b!ne"ti. De asemenea, se aplic! articolelor nemonetare, 
cum ar #  mese, transport, cazare, divertisment (de ex. bilete la 
evenimente sportive) "i alte tipuri de ospitalitate, servicii (de ex. 
sp!larea ma"inii, luarea hainelor de la cur!%!torie), precum "i orice 
alt avantaj sau favoare personal!. Nu uita%i c! nu exist! nicio valoare 
permis! pentru astfel de cadouri sau servicii. TOATE pl!%ile, cadourile 
"i serviciile de acest gen sunt interzise.

Î:  Facem o#ofert" pentru un contract 
de export al produselor noastre 
unui guvern str"in. Unul dintre 
func%ionarii oficiali str"ini insist" 
s"-i pl"tim pentru o#vizit" la uzina 
noastr" pentru a#putea verifica 
controlul nostru de calitate. De 
asemenea, dore$te s"-$i aduc" 
familia cu el, $i dore$te s" petreac" 
week-end-ul dinaintea vizitei la 
Walt Disney World $i se a$teapt" 
ca Smithfield s" pl"teasc" toate 
costurile acestei c"l"torii. Este 
o#problem" în acest caz?

R: Vizita unui func#ionar oficial la uzina 
noastr! are un scop de afaceri legitim 
"i poate fi pl!tit! de Smithfield. Înainte 
de a&autoriza aceste cheltuieli, totu"i, 
trebuie s! ob#ine#i autoriza#ia din 
partea Serviciului Juridic Smithfield în 
conformitate cu Politica "i Directivele 
noastre Anti-corup#ie. Cheltuielile 
de deplasare ale familiei "i c!l!toria 
adi#ional! la Disney World nu 
reprezint! cheltuieli de afaceri "i 
nu pot fi pl!tite direct sau indirect 
de&Smithfield.

 Î: &tiu c" un $ef de la uzina noastr" 
a#cerut unor angaja%i s" spele ma$ina 
unui inspector USDA de pe teren 
o#dat" pe s"pt"mân". Nu dureaz" 
decât câteva minute din timpul de 
lucru al unui muncitor. Este corect ?

R: Oferirea unor servicii complementare 
cum ar fi sp!latul ma"inii unui 
inspector USDA nu este corect! "i 
trebuie oprit! "i raportat! imediat. 
În caz contrar, acest lucru poate avea 
consecin#e grave pentru Smithfield "i 
angaja#ii implica#i. VORBI!I! 

Face#i ceea 
ce trebuie
Smith# eld se angajeaz! 100% s! concureze numai pe baza 
calit!%ii, pre%ului "i reputa%iei. Niciodat! nu încerc!m s! 
ob%inem avantaje în afaceri oferind sau pl!tind mit! sau 
alte cadouri sau servicii ilegale. Dac! nu împ!rt!"i%i acest 
angajament, Smith# eld nu este compania potrivit! pentru 
dvs. "i trebuie s! v! g!si%i alt loc de munc!.
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Î:  Sus%in candidatura vecinului meu pentru 
un post vacant în consiliul local or"$enesc. 
Pot folosi fotocopiatorul de la serviciu 
pentru a#face flutura$i electorali ce 
urmeaz" a#fi distribui%i vecinilor no$tri?

R:  Nu. Folosirea propriet!#ii companiei – chiar 
utilizarea întâmpl!toare a&unor articole 
precum fotocopiatoarele "i telefoanele – 
este interzis! cu excep#ia cazului în care s-a 
ob#inut aprobarea prealabil! a&Serviciului de 
Rela#ii Guvernamentale. Dac! ave#i întreb!ri 
cu privire la aceast! politic!, contacta#i 
Serviciul de Rela#ii Guvernamentale sau 
folosi#i celelalte resurse VORBI!I! 

Î:  În timpul analizei recente a#performan%ei 
mele, $eful meu a#men%ionat c" nu am 
contribuit la Smithfield PAC. Cred c" îmi 
sugereaz" c" trebuie s" contribui pentru 
a#ob%ine o#avansare pe care o#a$tept. Ce ar 
trebui s" fac?

R:  Contribu#iile la PAC sunt strict voluntare 
"i nu pot fi folosite pentru a&evalua 
performan#a angaja#ilor. Trebuie s!-l 
contacta#i pe managerul dvs. local de 
resurse umane sau s! folosi#i celelalte 
resurse VORBI!I! descrise în acest Cod.

Face#i ceea 
ce trebuie
Implicarea companiilor în politic! este 
o$problem! delicat! în S.U.A. "i pe plan 
mondial. Este important s! urma%i cerin%ele din 
acest capitol pentru a$v! asigura c! nu crea%i 
situa%ii nepl!cute sau chiar r!spundere pentru 
Smith# eld sau dumneavoastr! în"iv!. 

Dac! cunoa"te%i o$situa%ie în care s-a oferit sau s-a solicitat 
un astfel de cadou sau serviciu de c!tre un func%ionar o# cial 
guvernamental, trebuie s! raporta%i problema "efului dvs., 
Serviciului Juridic Smith# eld sau folosind una dintre celelalte 
resurse VORBI!I! 

Contribu!ii %i activit"!i politice
Bani, proprietate, instala%ii, cadouri, mese, activit!%i de 
protocol sau servicii care apar%in Companiei Smith# eld nu 
pot #  oferite drept contribu%ii niciunui func%ionar o# cial sau 
candidat politic, campanii politice, partid politic sau comitet 
de ac%iuni politice din S.U.A. f!r! aprobarea prealabil! 
a$Serviciului nostru de Rela%ii Guvernamentale. 

Smith# eld crede c! nu este recomandat s! v! implica%i 
în afaceri politice interne în afara S.U.A. Ca urmare, nici 
Compania Smith# eld nici angaja%ii s!i nu pot face contribu%ii 
în numele Companiei niciunui func%ionar o# cial sau candidat 
politic, campanii politice, partid politic sau persoan! sau 
organiza%ie similar! din afara S.U.A. V! rug!m s! consulta%i 
"i Politica "i Directivele Anticorup%ie Smith# eld "i capitolul 
intitulat “Anti-mituire.”

Smith# eld încurajeaz! to%i angaja%ii s!-"i exercite drepturile 
de cet!%eni prin vot "i sus%inând în alt mod candida%i sau 
partide pe care angajatul le alege personal. Angaja%ii care 
prefer! s! se angajeze într-o activitate politic! de acest 
tip trebuie s! ac%ioneze în mod strict personal în calitate 
de cet!%eni responsabili îns! nu în numele Companiei 
Smith# eld. Niciun angajat de la Smith# eld nu poate folosi 
bani, proprietate sau alte resurse care apar%in Companiei 
Smith# eld în leg!tur! cu orice activitate politic! personal! 
"i nici nu poate primi rambursarea direct! sau indirect! sau 
compensa%ii de orice natur! legate de contribu%ii politice 
f!cute de ace"tia sub orice form!. Activitatea politic! nu 
trebuie s! afecteze îndeplinirea sarcinilor de serviciu la 
Compania Smith# eld.
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Comitetul de ac%iune politic! Smith# eld (PAC) poate solicita 
angaja%ilor eligibili contribu%ii pentru campanii politice. 
Contribu%iile la Smith# eld PAC sunt absolut voluntare "i nu 
reprezint! o$condi%ie pentru angajare sau avansare.

Concuren!a loial"
Smith# eld se angajeaz! s! concureze loial "i cu seriozitate. 
Printre altele, aceasta înseamn! c! nu vom face nimic care s! 
încalce sau chiar s! par! c! încalc!, legisla%ia antitrust "i alte 
legi ale concuren%ei din Statele Unite "i din alte %!ri în care 
ne desf!"ur!m activitatea. Smith# eld nu va tolera conduita 
care încalc! aceste cerin%e. Înc!lc!rile pot avea consecin%e 
grave pentru Smith# eld "i pot chiar duce la r!spundere penal! 
personal! pentru angaja%ii care sunt implica%i. 

Asigur!m instruire în domeniul acestor cerin%e angaja%ilor ale 
c!ror locuri de munc! îi pot pune în situa%ii în care acestea sunt 
importante. Legile care guverneaz! concuren%a sunt complexe "i 
trebuie s! contacta%i Serviciul Juridic Smith# eld pentru asisten%! 
suplimentar! dac! ave%i nel!muriri. Fire"te c!, dac! cunoa"te%i 
înc!lc!ri ale acestor norme, trebuie s! VORBI!I! imediat 
contactând Serviciul Juridic Smith# eld sau folosind celelalte 

resurse descrise în acest Cod 

Comer! interna!ional
Smith# eld este o$companie global!. Oricând expediem 

produse sau import!m materii prime peste grani%ele na%ionale, 
devenim subiectul unei game diverse de legi americane "i 
alte legi cu privire la taxele vamale "i de import "i restric%iile 
comerciale. Aceste cerin%e sunt diverse "i complexe. Smith# eld 
asigur! instruirea angaja%ilor implica%i în aceste activit!%i pe 
baza func%iilor lor de munc! "i a$amplas!rii lor. Este esen%ial ca 
angaja%ii s!-"i însu"easc! "i s! aplice în practic! aceast! instruire. 
Acest capitol accentueaz! dou! domenii în care legile privind 
comer%ul interna%ional pot afecta activitatea noastr!. 

Î: Ieri, m-am întâlnit cu un agent 
comercial al unuia dintre concuren%ii 
no$tri. Acesta mi-a spus c" $tie c" 
facem oferte în mod frecvent pentru 
acelea$i contracte. Mi-a sugerat c" am 
avea mai mult succes $i am ob%ine mai 
multe contracte dac" am accepta s" 
împ"r%im teritoriul $i s" facem oferte 
pentru anumite contracte în timp ce 
ei ar face oferte pentru alte contracte. 
Este corect, nu-i a$a? 

R:  Nu. Orice acord de acest tip este ilegal. 
Agen#i comerciali ca dumneavoastr! au 
fost condamna#i la închisoare pentru 
c! au încheiat acorduri similare. Trebuie 
s! raporta#i aceast! discu#ie imediat 
Serviciului Juridic Smithfield sau folosind 
una dintre resursele VORBI!I! 

Face#i 
ceea 
ce trebuie
Nu uita%i c! concur!m numai pe baza 
calit!%ii, pre%ului "i a$reputa%iei noastre. Nu 
colabor!m niciodat! cu concuren%ii atunci 
când stabilim pre%urile, aloc!m clien%ii 
sau determin!m al%i termeni "i condi%ii de 
vânzare. Angaja%ii care lucreaz! în sectorul 
comercial, marketing, aprovizionare "i alte 
achizi%ii trebuie s! # e con"tien%i de aceste 
cerin%e în mod special. 
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Î:  Am primit un ordin de cump"rare din partea 
unei companii care cred c" este de%inut" de 
o#persoan" identificat" în pres" ca sponsor de 
terorism interna%ional. Ce ar trebui s" fac? 

R:  Trebuie s! contacta#i Serviciul Juridic Smithfield 
care v! poate îndruma cu privire la posibilitatea 
sau imposibilitatea onor!rii comenzii în 
conformitate cu legisla#ia comercial! din S.U.A. 

Respectarea programului de sanc#iuni 
comerciale
Agen%iile federale S.U.A. administreaz! o$diversitate 
de embargouri "i programe de sanc%iuni (“programe 
de sanc%iuni federale”) împotriva regimurilor din %!ri 
str!ine "i a$persoanelor "i organiza%iilor din Statele 
Unite "i de oriunde ale c!ror activit!%i s-a determinat c! 
sunt contrare intereselor Statelor Unite "i alia%ilor s!i. 

Tranzac%iile care încalc! un program de sanc%iuni 
federale sunt interzise de legile federale. Pot #  
impuse sanc%iuni civile "i penale grave companiilor "i 
persoanelor pentru înc!lc!ri. 

Angaja%ii responsabili pentru negocierile comerciale 
interne "i interna%ionale sunt încuraja%i s!-"i 
“cunoasc! clien%ii”. Angaja%ii trebuie s! raporteze 
tranzac%iile pe care le suspecteaz! ca # ind o$înc!lcare 
a$programului de sanc%iuni federale la Serviciul 
Juridic Smith# eld sau folosind una dintre celelalte 
resurse VORBI!I! 

Restric#ii vamale !i de import
Toate bunurile importate în Statele Unite trebuie 
s! treac! prin Serviciul de Vam! "i Protec%ia 
Frontierelor S.U.A., unde trebuie pl!tite taxe vamale 
cu excep%ia cazului în care se aplic! o$scutire de taxe. 
În mod similar, bunurile exportate în alte %!ri pot #  
supuse taxelor vamale impuse de %ara bene# ciar!. 

Angaja%ii implica%i în importul "i exportul de 
bunuri trebuie s! furnizeze informa%ii exacte 
despre clasi# carea "i valoarea unor astfel de bunuri 
autorit!%ilor vamale competente.

Face#i ceea 
ce trebuie
Dac! sunte%i implicat în vânz!ri sau cump!r!ri în afara 
S.U.A., aplica%i în practic! cu con"tiinciozitate instruirea 
"i alte resurse care v-au fost asigurate. Numai vigilen%a 
dvs. poate ajuta Smith# eld s!-"i respecte obliga%iile legale 
în acest domeniu.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FA#$ DE INVESTITORI

Angajamentul nostru comun include p!strarea unor registre 
# nanciare corecte "i actualizate care re& ect! în mod adecvat 
pozi%ia noastr! comercial! "i # nanciar!. Nu vom tolera ac%iuni 
care ascund activit!%ile noastre # nanciare fa%! de investitori 
"i al%i ac%ionari. Abord!m cu seriozitate r!spunderea noastr! 
comun! de a$respecta toate normele "i reglement!rile 
contabile "i de raportare # nanciar! aplicabile.

Frauda
Fraud! înseamn! în"elarea unei persoane în scopul ob%inerii 
unui avantaj. Aceasta poate îmbr!ca mai multe forme:
• Înregistr!ri false în registrele # nanciare sau care nu 

respect! normele contabile
• Prezentarea unor rapoarte de cheltuieli “um& ate” sau care 

nu indic! adev!ratul scop al unei cheltuieli
• Falsi# carea de cecuri sau alte documente
• Preluarea sau utilizarea abuziv! a$propriet!%ii sau banilor 

companiei
• Exagerarea cifrelor vânz!rilor în vederea cre"terii 

venitului raportat
• Falsi# care în solicitarea  unei compens!ri pentru accident 

de munc!

Frauda este atât ilegal!, cât "i imoral!. Poate avea consecin%e 
grave pentru participan%i "i pentru victime. Dac! b!nui%i 
c! cineva (inclusiv un func%ionar, angajat, contractant sau 
furnizor) s-ar putea s! #  comis o$fraud! în leg!tur! cu 
compania noastr!, VORBI!I! folosind resursele descrise în 
acest Cod.

Utilizarea abuziv" a(informa!iilor 
con' den!iale
“Informa%iile con# den%iale” sunt orice informa%ii private, 
su# cient de importante încât s! poat! afecta pre%ul titlurilor de 
valoare ale unei companii în cazul dezv!luirii acestora. Acestea 
pot include, de exemplu, informa%ii cu privire la acordarea 
unor contracte importante, pro# tul prev!zut sau cump!rarea 
sau vânzarea unei unit!%i economice. 

Angaja%ii nu trebuie s! negocieze titlurile de valoare ale unei 
companii dac! au ob%inut informa%ii con# den%iale despre acea 
companie sau s! furnizeze aceste informa%ii altor persoane 
care ar putea s! le foloseasc! pentru a$negocia acele titluri de 
valoare. Aceast! restric%ie se aplic! negocierii datoriei publice 

Face#i ceea 
ce trebuie
Nu uita%i c! cel mai valoros capital al nostru, 
ca persoane "i companie, este credibilitatea. 
Ac%iunile oric!rui angajat se pot re& ecta asupra 
credibilit!%ii companiei noastre "i a$reputa%iei 
colegilor no"tri. 

Î: L-am v"zut pe $eful meu cu familia sa la un 
nou restaurant din ora$ sâmb"t" seara. În 
lunea urm"toare, $eful meu mi-a înmânat 
o#chitan%" de la acela$i restaurant de 
sâmb"t" seara $i mi-a spus s" prezint un 
raport de cheltuieli pentru aceast" cin". 
Nu mi se pare corect, îns" mi-e team" c" 
o#s" am necazuri dac" refuz s" înregistrez 
chitan%a în raportul s"u de cheltuieli. Ce ar 
trebui s" fac?

R:  Trebuie s! VORBI!I! imediat. În#elegem c! 
este nevoie de curaj ca s!-#i raportezi "eful. 
V! rug!m s! re#ine#i c! politica de interzicere 
a&represaliilor a&Companiei Smithfield îi 
protejeaz! pe angaja#i de represalii de 
orice&fel. 

Î:  Lucrez în Serviciul de Contabilitate 
Corporatist" Smithfield. Un reporter de la 
departamentul comercial al unui ziar mi-a 
l"sat un mesaj informându-m" c" ar dori s" 
vorbeasc" cu mine pentru a#ob%ine detalii 
suplimentare cu privire la unele dintre 
cifrele publicate de Smithfield în ultimul 
nostru comunicat de pres" referitor la 
profit. Ce ar trebui s" fac?

R:  Contacta#i Vicepre"edintele Senior pentru 
Afaceri Corporative de&la Smithfield înainte 
de a&furniza informa#ii privind compania unui 
reporter extern sau unei p!r#i similare. Dac! 
ave#i îndoieli, întreba#i!
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Smith#eld, precum "i negocierii ac%iunilor sau titlurilor 
de valoare ale companiilor cu care facem sau am putea 
face afaceri despre care angaja%ii pot avea informa%ii 
con#den%iale. Legile din multe %!ri, inclusiv cele din 
Statele Unite, interzic negocierea titlurilor de valoare în 
cazul în care se de%in astfel de informa%ii con#den%iale. 

Sanc%iunile pentru înc!lcarea legilor privind utilizarea 
abuziv! a$informa%iilor con#den%iale sunt stricte, iar legile 
respective sunt complexe. Trebuie s! solicita%i ajutor din 
partea Serviciului Juridic Smith#eld dac! ave%i îndoieli cu 
privire la modul lor de aplicare. 

Cu excep%ia cazului în care exist! o$aprobare prealabil! 
din partea Consilierului (ef Juridic Smith#eld, angaja%ii 
nu pot negocia pe pia%a futures în cont propriu (cu 
excep%ia opera%iilor legitime de hedging pentru ferme 
personale) sau nu se pot angaja în tranzac%ii comerciale, 
de investi%ii sau #nanciare similare. Angaja%ii care 
doresc s! participe la opera%ii de hedging pentru ferme 
personale trebuie s! ob%in! aprobarea din partea "e#lor 
lor direc%i. 

Comunica!ii cu mass-media %i publicul 
larg investitor
Ne recunoa"tem responsabilit!%ile de a$furniza informa%ii 
complete, actualizate, exacte "i obiective cu privire la 
performan%a noastr! #nanciar! "i de produc%ie, precum 
"i la strategia "i perspectivele noastre. Politica Smith#eld 
prevede furnizarea de informa%ii corecte "i actualizate 
în conformitate cu legile privind titlurile de valoare "i 
comunicarea în mod activ "i corect cu mass-media "i 
comunitatea de investitori. 

Mass-media
Este vital ca Smith#eld s! #e consecvent! în comunica%ii. 
Toate comunica%iile cu mass-media$– inclusiv 
presa clasic! "i "tirile on-line – trebuie adresate 
Vicepre"edintelui Senior pentru Afaceri Corporative de 
la Smith#eld.

Comunitatea de investitori
Serviciul de Rela%ii cu Investitorii r!spunde de 
distribuirea informa%iilor c!tre "i interac%iunile cu 
anali"ti #nanciari "i investitori institu%ionali sau 
individuali. Aceasta include informa%ii relevante cu 
privire la performan%a #nanciar! a$companiei, a"a cum 
este raportat! în comunicatele de pres! trimestriale 
privind cifra de afaceri "i pro#tul, prezent!rile 
reglementare "i alte dezv!luiri publice. Toate întreb!rile 
legate de investi%ii din partea investitorilor institu%ionali 
"i individuali "i a$anali"tilor #nanciari trebuie adresate 
Vicepre"edintelui Senior pentru Afaceri Corporative de 
la Smith#eld.

Social Media (re!ele de socializare)
Social media (de exemplu Facebook, Twitter, YouTube) 
sunt mijloace de comunicare puternice atât în interiorul, 
cât "i în afara companiei. Aceste noi platforme puternice 
de colaborare on-line schimb! modul în care lucr!m, 
oferind noi modalit!%i de a$colabora cu clien%ii, colegii "i 
lumea întreag!. Dac! sunt folosite în%elept, ne pot ajuta 
s! stabilim rela%ii comerciale mai solide, mai prospere. 

Deoarece sunt atât de puternice, aceste platforme noi 
implic! "i anumite riscuri "i creeaz! noi responsabilit!%i 
pentru angaja%i. Angaja%ilor de la Smith#eld nu le este 
permis s! foloseasc! social media în scopuri comerciale 
cu excep%ia cazului în care sunt autoriza%i s! reprezinte 
compania "i respect! Politica Smith#eld privind Social 
Media. Autoriza%ia poate # ob%inut! de la Serviciul 
de Afaceri Corporative Smith#eld, iar întreb!rile cu 
privire la politicile noastre "i utilizarea materialului 
care poate # de%inut de alte persoane trebuie s! #e 
adresate Serviciului Juridic Smith#eld. Dac! cunoa"te%i 
orice înc!lcare a$Politicii noastre privind Social Media, 
VORBI!I! 
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FA#$ DE COMPANIE

Compania Smith# eld nu numai c! ofer! produse 
excelente clien%ilor no"tri, dar este "i sursa noastr! 
de existen%!. Angajamentul nostru comun include 
r!spunderea comun! de a$proteja "i a$gestiona bunurile 
care permit companiei s! prospere. 

Bunuri corporale
Bunurile corporale ale Companiei Smith# eld – cl!dirile, 
vehiculele, instala%iile "i materialele – sunt mijloace care 
ne permit s! ne desf!"ur!m activitatea. Suntem obliga%i 
s! protej!m aceste bunuri. Dac! observa%i un abuz sau 
utilizare vicioas! a$acestor bunuri, vorbi%i cu "eful dvs. 
direct sau folosi%i una dintre celelalte resurse VORBI!I! 
identi# cate în acest Cod.

Sisteme de Informa!ii %i comunica!ii
Angaja%ii au acces la telefoane, computere, e-mail "i 
sisteme automate de r!spuns "i alte resurse electronice 
care îi ajut! s!-"i desf!"oare activitatea. Aceste resurse 
sunt de%inute sau închiriate de companie. Se a"teapt! ca 
angaja%ii s! utilizeze aceste resurse în mod profesional, 
etic "i legal "i în conformitate cu Politica Smith# eld de 
Utilizare a$Tehnologiei Electronice "i Vocale. 

Smith# eld de%ine sau controleaz! accesul la toate 
sistemele de comunica%ii, inclusiv computere, so) ware, 
e-mail, sistem automat de r!spuns, echipament pentru 
conferin%e "i consumabile de birou. Comunica%iile, 
datele "i informa%iile pe care le trimite%i sau le primi%i 
folosind proprietatea companiei reprezint! proprietatea 
companiei, nu sunt comunica%ii private. Smith# eld are 
dreptul s! monitorizeze toate comunica%iile, inclusiv 
utilizarea Internetului, iar angaja%ii nu trebuie s! 
considere astfel de comunica%ii personale sau private. 
Este strict interzis accesul sau distribuirea de materiale 
pornogra# ce sau jignitoare prin Internet sau e-mail. 

Î: Am g"sit o#list" a#salariilor actuale $i propuse 
m"riri de salarii pentru angaja%i din alt serviciu 
pe copiator în sala de copiat. Ce ar trebui 
s"#fac?

R: Lista con#ine informa#ii confiden#iale, personale, 
critice care trebuie protejate. Face#i ceea ce 
trebuie "i aduce#i lista directorului local de 
resurse umane al unit!#ii dvs. Nu trebuie s! 
discuta#i despre aceste informa#ii cu alte 
persoane din interiorul sau din afara companiei.

Î: Am observat c" unul dintre colegii mei las", în 
permanen%", informa%ii de marketing critice 
pe birou când pleac" în pauza de prânz. Ce ar 
trebui s" fac?

R: Vorbi#i cu el "i sugera#i-i politicos c! ar trebui 
s! pun! aceste informa#ii la loc sigur oricând 
pleac! de la birou. Dac! nu î"i schimb! 
comportamentul, vorbi#i cu directorul dvs.

Face#i ceea 
ce trebuie
To%i ne putem aduce contribu%ia la protejarea 
informa%iilor con# den%iale dac!:
• Respect!m politicile Smith# eld privind 

Managementul Registrelor "i Utilizarea 
Tehnologiei Electronice "i Vocale

• Nu comunic!m niciodat! parolele.
• Nu l!s!m niciodat! informa%ii con# den%iale în 

locuri unde ar putea #  compromise.
• Închidem sau dezactiv!m computerele când le 

l!s!m nesupravegheate.
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Registre contabile
Ne angaj!m s! p!str!m eviden%a exact! "i complet! a 
activit!%ilor noastre comerciale. De asemenea avem 
responsabilitatea de a proteja "i p!stra con#den%ialitatea 
informa%iilor folosite în cadrul afacerilor noastre. 
Registrele, eviden%ele, conturile "i situa%iile #nanciare 
ale companiei Smith#eld sunt bunuri valoroase ale 
companiei "i trebuie s! #e p!strate toate rezonabil de 
detaliat, s! re&ecte în mod corect (la timp) tranzac%iile 
companiei "i s! respecte legile "i regulamentele 
în vigoare, principiile de contabilitate general 
acceptate din SUA cât "i sistemul de control intern al 
companiei$Smith#eld.

Politica Smith#eld de gestiune a eviden%elor guverneaz! 
p!strarea tuturor registrelor contabile curente cât "i 
eliminarea oric!ror documente învechite. Registrele 
companiei includ toate mesajele e-mail, datele, 
documentele sau eviden%ele create, primite sau p!strate 
în cadrul activit!%ii companiei Smith#eld. Eviden%ele 
companiei pot s! includ! de asemenea note personale, 
calendare "i jurnale. To%i angaja%ii responsabili cu 
p!strarea eviden%elor primesc instructaj cu privire la 
aceast! politic!.

Investiga!ii guvernamentale, cita!ii 
%i(descoperire 
Din timp în timp, companiei Smith#eld i se poate solicita 
s! furnizeze documente "i alte informa%ii agen%iilor 
guvernamentale sau în cadrul ac%iunilor în justi%ie. 
Serviciul juridic Smith#eld are responsabilitatea s! se 
asigure c!, în astfel de cazuri, compania î"i  îndepline"te 
obliga%iile. Angaja%ii c!rora li se solicit! s! coopereze la 
furnizarea de documente trebuie s! ac%ioneze prompt "i 
complet. Dac! ave%i nel!muriri privind aceste probleme, 
trebuie s! contacta%i Serviciul juridic Smith#eld. 

Proprietate intelectual", secrete 
profesionale %i informa!ii 
con'den!iale  
Smith#eld respect! mult proprietatea sa intelectual!, 
secretele sale profesionale "i informa%iile con#den%iale. 
De asemenea respect!m drepturile celorlal%i la 
proprietate intelectual!. Orice proprietate intelectual! 
pe care angaja%ii no"tri o creeaz!, o concep, o dezvolt!, o 
descoper! sau o semneaz! pe perioada când sunt angaja%i 
la Smith#eld "i care este legat! de afacerile Smith#eld, 
reprezint! proprietatea exclusiv! a – "i trebuie declarat! 
"i atribuit! prompt – companiei Smith#eld. Se interzice 
angaja%ilor s! foloseasc! proprietatea intelectual! a 
companiei Smith#eld în orice mod neautorizat sau în 
orice alt scop decât cel pentru bene#ciul companiei 
Smith#eld. În plus, folosirea propriet!%ii intelectuale 
de%inut! de c!tre ter%i trebuie s! #e aprobat! cu o licen%! 
sau autoriza%ie a proprietarului. 

Este de importan%! critic! ca angaja%ii no"tri s! respecte 
stricta con#den%ialitate a secretelor profesionale 
Smith#eld "i altor informa%ii con#den%iale "i s! nu le 
divulge sau s! le foloseasc! în afara companiei Smith#eld 
f!r! protec%ia unui contract de con#den%ialitate.  De 
asemenea, se interzice angaja%ilor s! foloseasc! sau s! 
faciliteze altora s! foloseasc! secretele profesionale "i 
informa%iile con#den%iale care apar%in altor p!r%i, cum 
ar # fo"ti angajatori sau competitori, f!r! autoriza%ia 
proprietarilor informa%iilor respective. Angaja%ii, trebuie 
de asemenea s! respecte îndeaproape obliga%iile de 
con#den%ialitate legate de informa%iile primite de la ter%i 
sub un acord de con#den%ialitate ca parte din angajarea 
lor la compania Smith#eld.

To%i angaja%ii Smith#eld au datoria de loialitate fa%! 
de companie. Dac!, pentru orice motiv, angajarea 
dumneavoastr! la companie înceteaz!, ave%i obliga%ia 
s! înapoia%i imediat companiei toat! proprietatea 
intelectual! Smith#eld, informa%iile con#den%iale, 
secretele profesionale "i orice alt! proprietate Smith#eld 
a&at! în posesia dumneavoastr!. În plus, sunte%i obligat 
s! continua%i p!strarea con#den%ialit!%ii stricte a 
secretelor profesionale "i altor informa%ii con#den%iale 
Smith#eld. Nu v! este permis s! le folosi%i în niciun scop, 
inclusiv în orice viitoare afacere proprie, nou serviciu sau 
alt scop comercial sau necomercial.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FA#$ DE COMUNITATE

Implicarea responsabil! în comunit!%ile locale reprezint! una dintre valorile de baz! ale Companiei Smith# eld. 
Angajamentul nostru comun include devotamentul nostru pentru bun!starea continu! a comunit!%ilor în care 
ne desf!"ur!m activitatea, atât pe plan intern cât "i interna%ional. De exemplu, Funda%ia Smith# eld are drept scop 
sus%inerea oportunit!%ilor de dezvoltare "i educa%ie în localit!%ile rurale de pe teritoriul S.U.A. dar "i ofer! burse de 
studiu copiilor "i nepo%ilor minori ai angaja%ilor cu norm! întreag! "i pensionarilor Companiei Smith# eld "i # lialelor 
sale. Opera%iile noastre interna%ionale sprijin!, de asemenea, o gam! larg! de programe importante pentru cei care 
tr!iesc în comunit!%ile noastre "i în vecin!tatea acestora "i care contribuie la dezvoltarea economic! local!.

La fel ca opera%iile Smith# eld în S.U.A., opera%iunile noastre interna%ionale # nan%eaz! eforturile de eliminare 
a$foamei, asigur! informare în domeniul mediului "i faciliteaz! accesul la educa%ie pentru elevii locali. De asemenea, 
sprijinim programe de con"tientizare cultural! care onoreaz! mo"tenirea bogat! a$comunit!%ilor în care ne 
desf!"ur!m activitatea. Alte proiecte voluntare includ construirea de locuin%e pentru familiile s!race "i sponsorizarea 
companiilor de pompieri voluntari "i a$unit!%ilor de urgen%! medical! locale.

Unit!%ile Smith# eld sunt încurajate s! coordoneze toate eforturile "i contribu%iile de acest gen împreun! cu 
responsabilul "ef pentru sustenabilitate de la Smith# eld.
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RESURSE

A"a cum am men%ionat la pagina 3, utiliz!m termenul VORBI!I! pentru a$descrie dreptul "i responsabilitatea 
# ec!rui angajat s! informeze conducerea cu privire la orice comportament care nu satisface normele stabilite în 
acest Cod sau s! pun! o$întrebare cu privire la acele norme. Sunt câteva modalit!%i în care pute%i s! VORBI!I!

1. Vorbi%i cu "eful dvs. sau cu directorul dvs. local de resurse umane. În majoritatea cazurilor, aceasta este cea 
mai rapid! metod! de a$v! rezolva problema. Dac! problema dvs. nu este rezolvat! astfel sau dac! v! jena%i s! 
semnala%i problema în felul acesta, trebuie s! urma%i una sau mai multe dintre etapele de mai jos.

2. Vorbi%i cu un membru al Serviciului Juridic Smith# eld. Pute%i contacta Serviciul Juridic telefonând la 
1-757-365-3000 sau trimi%ând un mesaj e-mail la compliance@smith$ eld.com.

3. Dac! preocuparea dvs. implic! bun!starea animalelor sau probleme din domeniul mediului/r!spunderii 
similare cu cele descrise la paginile 8-10, trebuie s!-l contacta%i pe coordonatorul de mediu al companiei dvs. 
sau Linia Verde de Etic! Smith# eld la RO 0-800-800-053, S.U.A.1-877-237-5270.

4. Dac! ave%i o$problem! urgent! sau dac! prefera%i s! v! exprima%i preocup!rile în mod anonim, telefona%i la 
Linia Verde de Etic! Smith# eld la RO 0-800-800-053; S.U.A.1-877-237-5270. Apelurile la linia verde sunt 
con# den%iale "i pot #  chiar anonime, de"i cu cât furniza%i mai multe informa%ii telefonistei care v! r!spunde la 
apel, cu atât vom aborda mai bine preocup!rile dvs. Toate raport!rile de înc!lc!ri ale acestui Cod primite prin 
linia verde, sunt investigate. 

NU UITA%I: 
Ve%i #  protejat împotriva represaliilor de orice fel 
dac! a%i ridicat probleme sau preocup!ri folosind 
oricare dintre aceste resurse. Oricum prefera%i s! 

semnala%i o$problem!, Smith# eld apreciaz! dorin%a 
dvs. s! VORBI!I! Cu ajutorul dvs. în semnalarea 

prompt! a$problemelor, ne putem atinge obiectivul de 
a$promova un mediu de afaceri etic.
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ÎNCHEIERE

To%i împ!rt!"im un angajament comun de a$ac%iona etic "i în deplin! conformitate cu acest Cod "i cu legea. 
Oricine$nu$reu"e"te s! se ridice la nivelul acestui angajament se poate a"tepta la sanc%iuni. Astfel de sanc%iuni pot 
include$concedierea. 

Codul se aplic! tuturor serviciilor, departamentelor de la Smith#eld, "i #lialelor interne sau interna%ionale, precum "i 
asocia%iilor "i #rmelor mixte în care Smith#eld de%ine majoritatea ac%iunilor "i/sau responsabilit!%i de management. 

Acest Cod de Etic! "i Conduit! în Afaceri stabile"te a"tept!rile o#ciale care se aplic! #ec!rui salariat atâta timp cât acesta 
este angajat de Smith#eld. În plus, unele prevederi (inclusiv cele care protejeaz! informa%iile con#den%iale "i private 
ale companiei) continu! s! #e obligatorii pentru persoanele care p!r!sesc Smith#eld, #e voluntar, #e involuntar. Dac! 
ave%i întreb!ri sau nel!muriri cu privire la modul de respectare a$acestui Cod sau la conduita altor persoane, trebuie s! 
VORBI!I! imediat. 

Dac! o$lege intr! în con&ict cu o$politic! sau practic! stabilit! de Cod, trebuie s! respecta%i legea, dar dac! un obicei 
local sau o$politic! local! contravine Codului, trebuie s! respecta%i Codul.





Serviciul Juridic &i de Audit 
Intern Smith$ eld:
S.U.A  1-757-365-3000

E-mail Conformitate:
compliance@smith# eld.com

Numere de telefon gratuite pentru Linia Verde:
S.U.A.:                    1-877-237-5270
POLONIA:            0-800-800-041
ROMÂNIA:                 0-800-800-053
MAREA BRITANIE:    0808-234-6950

Toate numerele pentru Linia Verde sunt gratuite !i apelurile vor "  trimise la Smith" eld 
Foods, Inc., S.U.A pentru evaluare !i investigare. Linia Verde a companiei noastre este 
con" den#ial$ !i r$spunde cu un serviciu independent furnizat de operatori disponibili 
24 de ore pe zi. Pentru apelurile interna#ionale, o instruc#iune va permite op#iunea 
select$rii unui operator în limba englez$ sau în limba dvs. matern$. De asemenea, în 
cadrul apelurilor interna#ionale va "  inclus$ o instruc#iune care permite apelantului s$-
!i dea consim#$mântul referitor la divulgarea informa#iilor în afara #$rii. Indiferent de 
originea apelului, toate informa#iile de la Linia Verde sunt p$strate !i prelucrate conform 
regulilor de respectare a con" den#ialit$#ii datelor angaja#ilor.

Nim#nui nu i se permite s# ia vreo m#sur# sau s# treac# la represalii împotriva 
dumneavoastr# pentru c# a$i raportat o%problem#!

RESURSE
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